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Reprenem per una setmana l’espectacle de Didier Ruiz que l’any passat va 
obrir la mostra de teatre inclusiu NOSaltres, en l’àmbit de la diversitat sexual i 
afectiva. Coratge vital a escena. 

 

TRANS (més enllà) és la segona part d'un tríptic que Didier Ruiz i La 
compagnie des Hommes dediquen als invisibles. Va començar el 2016 amb 
Une longue peine, on es donava veu a expresoners, i està previst que acabi la 
temporada 2020/21 amb Lucioles, un nou espectacle protagonitzat per 
persones que han escollit l'espiritualitat com a opció de vida.  

 

més informació ttps://bit.ly/2ErXAVl 

 

 

“Els transsexuals són revolucionaris, 
figures de la resistència.” 

Jean Genet 
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Gràcia – del 6 al 10 de març 

TRANS (més enllà) 
creació i direcció Didier Ruiz 
cia. La compagnie des Hommes 
 

intèrprets Neus Asencio, Ian de la Rosa, Clara Palau, Danny Ranieri, Raúl 
Roca, Sandra Soro i Leyre Tarrasón Corominas 
 

 

escenografia Emmanuelle Debeusscher / vestuari Maria Negretti / il·luminació 
Maurice Fouilhé / música Adrien Cordier / vídeo Zita Cochet / imatge Lu 
Aschehoug, Garance Bigo, Clothide Evide, Aurore Fénié, Arthur Gaillon, Anne 
Hirsch, Yu-Heng Lin i Julia Nuccio (Gobelins escola de la imatge) / col·laboració 
artística Tomeu Vergés 
 

 

ajudanta de direcció Mònica Bofill / producció executiva Emilie Raisson - La 
compagnie des Hommes 
 

 

i els equips del Teatre Lliure 
 

 

coproducció Teatre Lliure, Châteauvallon scène nationale, Le Channel scène 
nationale de Calais, Arpajon–La Norville–Saint-Germain-lès-Arpajon, Fontenay-
en-Scènes/Fontenay-sous-Bois, Festival d’Avignon, Le Grand T théâtre de Loire-
Atlantique, Théâtre de Chevilly-Larue Scène nationale de l’Essonne Agora-
Desnos, La Filature scène nationale – Mulhouse i Théâtre de Choisy-le-Roi - 
Scène conventionnée d'Intérêt National - Art et Création pour la diversité 
linguistique 
 

 

amb el suport de l’Institut Français i de la Fondation Un monde par tous, en el marc 
de la Fondation de France 
 

 

amb la col·laboració d'Àngels Nogué i Solà per la selecció dels participants 
 

 

La compagnie des Hommes és una entitat concertada amb la Direction régionale 
des affaires culturelles d’Ile-de-France/Ministère de la Culture, subvencionada per 
la Région Ile-de-France en virtut de la permanència artística i cultural, la DRAC Ile-
de-France i el Département de l’Essonne per la residència a Arpajon, La Norville i 
Saint-Germain-lès-Arpajon 

 

 

espectacle en català i castellà 

durada 1h. sense pausa 
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9/03 Àgora Lliure - UPF 
xerrada amb la companyia després de la funció amb la presència del director Didier 
Ruiz moderada per Oriol Osan, col·laborador de Núvol i especialista en temes LGTBI 
emissió EN DIRECTE! a través del web 

 

11/03 Institut Français de Barcelona  
projecció del documental TRANS de Stéphane Mercurio  

 
seguiu #Trans al twitter  

 

horaris de dimecres a divendres a les 20:30h. / dissabte a les 19h. / diumenge a les 18h. 

preus 23€ / 21€ compra avançada / 19,50€ amb descompte (excepte els dies de l’espectador) 
/ 18,50€ dies de l’espectador (dmc i dss tarda) / 16,50€ Tarifa Plana Abonament 
Espectador (per a entrades fora d'abonament) / 12€ grups universitaris, Carnet Jove, -
30 i tarifa Última Fila / 9€ Generació Lliure (últim minut) / 7€ grups de secundària 
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Set participants parlen dalt de l’escenari de la seva experiència, del seu 

lloc en la societat. Lluny dels clixés i els fantasmes de la nit, he reunit 
participants de diverses edats que tenen una vida social, familiar i 
professional bastant corrent. Tres homes i quatre dones. La més jove, la 
Leyre, té 22 anys; la més gran, la Clara, 60. Algunes d’aquestes persones 
han emprès la transició personal després de molts anys, d’altres però ho han 
fet ben aviat. La Clara la va viure mentre assajàvem. Va començar-la el mes 
de novembre del 2017. Totes aquestes persones tenen una feina: dibuixants, 
estibadors, conductors d’autobús, perruquers. La tria no va ser fàcil. Em vaig 
entrevistar amb una trentena de persones per quedar-me’n set. He trobat 
molt d’amor i de compromís en totes aquestes dones i homes, algunes de 
les quals venen un passat difícil. Totes han estat admirables per la seva 
dignitat i determinació. TRANS (més enllà) és la segona part d’un díptic 
consagrat als invisibles, que ens demana abandonar els prejudicis i 
eixamplar el nostre àmbit de tolerància. Gràcies al teatre, a un teatre no 
documental sinó de la humanitat, TRANS ens permet veure el món en la 
seva complexitat enlluernadora.  

Didier Ruiz  
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la premsa ha dit... 

La magnífica funció pensada i dirigida pel francès Didier Ruiz neutralitza la visió 
sòrdida sobre la transsexualitat. Per fi, la normalitat: la d’un conductor 
d’autobús, una administrativa, una perruquera, un jove cineasta... Tots ells 
éssers humans que un bon dia van decidir assumir la seva identitat sexual fora 
de la que els havia sigut atorgada. Homes que se sentien dones. Dones que se 
sentien homes. Les seves històries, sense dramatisme, il·lustraven aquest 
desig i el camí per fer el canvi. Estimulava sentir una comercial a qui el seu cap 
no només va entendre sinó que va fer una regulació per evitar actituds o 
comentaris excloents al magatzem de l’empresa. [···] I allà hi eren ells i elles, 
en una filera davant el públic. Nom i feina. La normalitat. Sarcàstic, el comentari 
d’una dona que ha fet la transició a home i que, ja entre iguals, s’adonava del 
masclisme imperant. 
Santi Fondevila (Ara) 

On és la normalitat? On és la monstruositat, en la diferència o en la 
intolerància? Els testimonis de set actors són la resposta incòmoda i personal a 
aquestes qüestions i plantegen com, lluita rere lluita, deixa de ser clar si allò 
que importa és el destí, el cos acomplert o el camí cap a la felicitat d’un mateix. 
És la primera passa, diu Ruiz, per canviar ‘una societat intolerant que ja no 
parla d’amor’. Anar més enllà.  
Sebastià Portell (Time Out) 

El dispositiu és ben senzill. Anar construint un relat a partir de capítols que són 
coincidents entre els testimonis (des de quan es descobreixen diferents al que 
dicta el seu cos; com es revelen públicament; quina és la reacció de l'entorn 
familiar o laboral; quin és el seu dia a dia, avui). La radicalitat de la vida aporta 
la tensió i la intenció. Ruiz en té prou en aconseguir que condensin el seu relat, 
sense arribar a memoritzar-lo. Situant-lo en l'espai per a fer-lo més punyent, 
trencant la quarta paret... o esmicolant-la. El tema es tracta frontalment, sense 
subterfugis, fugues o narracions laterals. És la manera d'entendre la 
responsabilitat de traslladar la veritat, deixant alguns punts de descans amb els 
que els intèrprets (actors no professionals) puguin descansar, i els espectadors 
vagin amarant-se de la realitat que segurament ignoraven. 
Jordi Bordes (El Punt Avui) 
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Didier Ruiz se serveix del teatre una altra vegada per fer-nos conèixer 
experiències que no tenen res de ficció, que ni tan sols han estat memoritzades 
pel seus protagonistes sinó que, a partir d’un seguit de preguntes que es 
plantegen durant el procés de creació, ells s’expliquen tal com raja, amb les 
seves incorreccions lingüístiques, amb les seves vacil·lacions, amb els seus 
nervis… El fet que siguin casos molt diferent entre ells, de persones d’edats 
entre els 22 i els 60, algunes de les quals han fet la transició del tot ja fa temps 
mentre d’altres estan passant-la ara, permet visibilitzar també la complexitat de 
la transsexualitat. Els valents que ho han fet possible són Neus Asencio, Ian de 
la Rosa, Clara Palau, Danny Ranieri, Raúl Roca, Sandra Soro i Leyre Tarrasón. 
Esther Lázaro (La Huella Digital) 

TRANS està interpretat sense pathos ni voyeurisme en un dispositiu molt 
simple ‒un escenari nu amb cortines blanques al fons. El més xocant és la 
manera com els participants parlen mirant directament als ulls del públic. El 
‘més enllà’ del subtítol compta tant com el títol de l’espectacle: no es tracta 
només del ‘més enllà’ del cos, sinó del de la societat espanyola que l’envolta. 
EIls i elles són set dalt de l’escenari, vinguts(des) de Barcelona, que té una 
llarga tradició ‘trans’. Això explica sens dubte la reacció del cap de la Sandra, 
comercial: li va donar suport des del primer dia que va arribar en faldilles, i va 
instaurar una carta per al respecte cap als «trans» dins l’empresa. La Leyre ha 
conegut de tot, el rebuig de la família, les fugues i el carrer des de baix de tot, 
abans de trobar una ànima bessona que la va ajudar a sortir-se’n. 
Brigitte Salino (Le Monde) 

El millor exemple d’espectacle confessional va ser TRANS (més enllà) de 
Didier Ruiz, presentat al Gymnase del Lycée Mistral. Ruiz té gairebé dues 
dècades d’experiència portant no professionals a l’escenari, i això es veu en 
l’elegant i acurada factura d’aquest espectacle, que navega alhora per les 
històries de 7 transsexuals homes i dones, d’entre 22 i 60 anys. Tots ells, se’ls 
veia còmodes mentre compartien experiències de fosca i de llum, sols o en 
grup. en tant que va ser més documental que teatre, TRANS (més enllà) va 
servir de tribut a un grup encara marginat, i va ser un dels èxits inclassificables 
del festival. 
Laura Cappelle (The New York Times) 
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És la simplicitat de l’acostament allò que envolta TRANS (més enllà) de Didier 
Ruiz. Ell dona la paraula a homes i dones que, amb un ferm coratge, han triat 
anar cap a la seva veritat, la identitat sexual que sentien en el seu jo més 
profund. Dalt de l’escenari embolicat amb unes cortines blanques, ells i elles, 
les persones reals implicades, venen a nosaltres i s’expliquen. Molt potent, molt 
sobri, molt aclaridor. 
Armelle Héliot (Le Figaro) 

A l’escenari, cadascú es converteix en un personatge, si no va ‘més enllà’: un 
heroi del món contemporani. L’aplom dels personatges per narrar la seva 
història, per assumir el desig de ser lliure dins del seu cos, fa de la seva vida un 
combat tranquil i gran alhora. La música electrònica d’Adrien Cordier es marida 
perfectament amb les imatges projectades, magmàtiques i dolces, realitzades 
per un grup d’alumnes dels Gobelins. Aquests interludis bressen la sala 
sencera cap a uns sentiment profund: l’empatia sense pathos. En una societat 
que busca etiquetes per als ‘casos’ jutjats com a particulars, la transició de 
gènere és d’una certa violència. Didier Ruiz fa una el·lipsi dels eslògans 
militants. perquè el seu propòsit no és sortir en croada: tot és molt més delicat.  
Philippine Renon (Arkult) 
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el creador i director 

Didier Ruiz 
Béziers, 1961  

Nascut a la costa Mediterrània, Didier Ruiz 
reivindica la seva llatinitat i la seva història lligada a 
l’emigració espanyola.  

Després d’abandonar una carrera d’actor que ja no 
el satisfeia, va fundar La compagnie des Hommes 
el 1998 i va començar dirigir amb l’espectacle 
L’Amour en toutes Lettres, questions sur la 
sexualité à l’Abbé Viollet 1924-1943, pensat per a 
trenta actors, i que continua en el repertori de la 
companyia divuit anys després de ser estrenat.  

El 1999 va estrenar el primer episodi de Dale Recuerdos (Je pense à vous), un 
seguit de records de persones de més de setanta anys. Avui dia ja en porta 
trenta (comptant el de Barcelona) muntatges en 30 ciutats franceses i d’arreu 
del món.  

El seu treball de creació gira en torn de dos eixos. Per una banda, ha estrenat 
espectacles amb actors, com ara Le Bal d’Amour ou la mise en pièce du fatras 
amoureux (2004), L’Apéro polar 1, 2 et 3 (tres entregues teatrals a partir de La 
petite écuyère a cafté de Jean-Bernard Pouy), D’amour et dope fraîche de 
Caryl Ferey i Sophie Couronne, i Des serpents au paradis d’Alicia Giménez 
Bartlett, La Guerre n’a pas un visage de femme – Fragments (2008), a partir 
d’Svetlana Aleksiévitx, Une Bérénice, un monòleg a partir de Racine per a una 
actriu (2011). El 2016 va estrenar Fumer de Josep Maria Miró al Grand T 
théâtre Loire Atlantique de Nantes.  

Per una altra, s’interessa per la presència de no actors, en tant que testimonis, 
portadors de la seva pròpia història i, al mateix temps, d’històries col·lectives. A 
W porta a escena la veu de treballadors, el 2012 a Saint-Ouen i el 2013 a Niort.  

El 2013, per encàrrec de l’Odéon-Théâtre de l’Europe, porta a escena 2013 
comme possible, una creació amb catorze adolescents de 15 a 22 anys, un 
retrat poètic, realista i sensible, d’una joventut d’avui. Se’n faran set edicions 
més, al Festival d’Avinyó el 2014, al Festival GREC de Barcelona i a Act’Art el 
2015, en coproducció entre el Grand T théâtre Loire Atlantique i el TU-Nantes 
el 2016, a Lille amb el Théâtre du Nord CDN Lille Tourcoing, el Grand Bleu, la 
Maison Folie Wazemmes i a Saint-Gaudens amb Pronomade(s) en Haute-
Garonne el 2017.  
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L’Hexagone scène nationale Arts Sciences Meylan li encarrega, el 2015, portar 
a escena Lumière(s), onze investigadors i científics. El 2016 és el torn d’Une 
longue peine, un projecte que reuneix quatre homes que han passat diversos 
anys a la presó i en el qual la companya d’un d’ells relata l’empresonament. 
Estrenat a la Friche Belle de Mai a Marsella l’abril del 2016, l’espectacle fa gira 
les temporades 2016/17 i 2017/18.  

La memòria, la petja i també el retrat i la col·lecció són el seguit de referències 
que voregen un camí continu, que Didier Ruiz explora incansable. 

 

més informació  
http://www.theatre-contemporain.net/biographies  
https://www.franceculture.fr/personne-didier-ruiz  
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aquest espectacle forma part del recorregut 

 

AUTOEXPLORADORS 

 

com també els espectacles següents:  

 

JE SUIS NARCISSISTE (ÒPERA BUFA) 

llibret Helena Tornero música Raquel García Tomás 

direcció musical Vinicius Kattah direcció escènica Marta Pazos 

cia. Òpera de Butxaca i Nova Creació 

Montjuïc. del 12 al 14/04 

 

EL TEMPS QUE ESTIGUEM JUNTS 

dramatúrgia i direcció Pablo Messiez cia. La Kompanyia Lliure 

Montjuïc/Espai Lliure. del 16/05 al 2/06 

 

 


